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 woord vooraf

Geachte lezer,

Ons land wordt geraakt door een opeenstapeling 
van problemen. Nadat we de coronacrisis te 
boven zijn gekomen dienen oude problemen 
zich weer aan. We hebben nog steeds een 
tekort aan technisch personeel. Medewerkers 
die zo hard nodig zijn om de energietransitie 
vorm te geven en om het tekort aan woningen 
op te lossen. Daarbij komt dat de stikstofcrisis 
de woningbouw ook al dreigt stil te leggen. 

Mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn 
de energiekosten geëxplodeerd. Dat maakt de 
energietransitie en de overgang van fossiel naar 
duurzaam des te meer noodzakelijk. Daarbij 
worden wij gehinderd door netcongestie; een 
overvol elektriciteitsnetwerk. Daarnaast zijn er 
problemen met de levering van grondstoffen, 
dreigt de zorg onbetaalbaar te worden en loopt 
de inflatie hard op.

Dit zijn allemaal problemen die The Economic 
Board niet zelfstandig kan oplossen. We kunnen 
wel bijdragen aan de oplossingen. Door het 
afsluiten van een Human Capital akkoord. Door 

het ondersteunen van de energietransitie. Door 
circulair te bouwen. Door preventieve zorg te 
ondersteunen. 

The Economic Board jaagt dit soort initiatieven 
aan, ondersteunt waar mogelijk, smeedt 
consortia en versnelt. Dit jaar komt daar een 
nieuw instrument bij: de Regio Deal. Samen met 
de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en 
de Provincie Gelderland bereidt The Economic 
Board een bid op de 4e tranche van de Regio 
Deal voor. Als wij die binnenhalen zetten wij hele 
mooie stappen voor het doel waar wij voor zijn 
opgericht: het versterken van de regionale 
economie voor de regio Arnhem-Nijmegen. 

Deze halfjaar monitor laat zien waar wij staan. 
Wij wensen u veel leesplezier.

Rijn Platteel
Algemeen Directeur a.i.
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Bestuursakkoord en Investeringsagenda
De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR), Provincie Gelderland 
en The Economic Board hebben vastgelegd dat zij samen de potentie van 
de regio ten volle willen benutten en hun krachten bundelen om aan de 
gezamenlijke ambities invulling en uitvoering te geven. In het Bestuurs-
akkoord hebben de drie organisaties afgesproken dat zij de komende tien 
jaar intensief gaan samenwerken in de regio Arnhem-Nijmegen. Voor het 
bepalen van de gezamenlijke ambities heeft TEB de belangrijkste punten 
uit het Strategisch Plan en Tactisch Plan ingebracht. In de investeringsa-
genda maken de drie partijen afspraken over hoe zij, zowel financieel als 
niet-financieel, bijdragen aan de gezamenlijke ambities voor de regio. 
Afgesproken is dat deze investeringsagenda jaarlijks wordt geactualiseerd 
en aangevuld met nieuwe projecten voor het lopende en komende jaar (of 
jaren). Het Bestuursakkoord en de Investeringsagenda 2022 is op  
3 februari 2022 ondertekend bij Connectr in Arnhem door Peter Kerris 
(Provincie Gelderland), Ahmed Marcouch (The Economic Board) en Hubert 
Bruls (Groene Metropoolregio). In de afgelopen maanden is er naast 
uitvoering geven aan de projecten van de Investeringsagenda 2022, ook 
gewerkt aan de actualisatie van de investeringsagenda voor 2023.  
De komende periode zal deze worden aangescherpt en uiteindelijk eind 
2022 in de besturen van GMR, Board en Gedeputeerde Staten worden 
vastgesteld. 

Regio Deal Lifeport; ‘Innovaties die bijdragen aan een 
 gezond en duurzaam leven’
Een Regio Deal is een instrument waarin het Rijk en de regio samen 
specifieke regionale opgaven adresseren en kansen verzilveren. In een 
Regio Deal werken regionale partijen en Rijk samen als partners om de 
kwaliteit van leven, wonen en werken en de leefomgeving van inwoners 
(brede welvaart) te vergroten. De Regio Deal is een serie van programma’s 
en projecten waarbij onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en 
ondernemers met elkaar samenwerken aan gemeenschappelijke doelen 
om de regionale kracht te versterken en specifieke uitdagingen het hoofd 
te kunnen bieden. Op 1 april jongstleden heeft de Board ingestemd met 
het voorstel een bid in te dienen voor de 4e tranche van de Regio Deal.  
 
Op 23 juni zijn verschillende partijen vanuit de regio Arnhem-Nijmegen bij 
elkaar gekomen om mee te denken over de specifieke invulling van de 
Regio Deal. Gezamenlijk is vanuit TEB, GMR en Provincie, de trekkers van 
het proces, een conceptpropositie geschreven met daarin de programmalij-
nen en een proces op hoofdlijnen. De projectorganisatie bestaat uit de civic 
entrepreneurs en de business associate van TEB, de opgavemanagers van 
de GMR, medewerkers van de Provincie en de regiomanager vanuit 
VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen. Deze inhoudelijke experts worden 
ondersteund door de (communicatie)medewerkers van TEB en de GMR. 
Eveneens is een bureau aangezocht voor de rol van projectleider. De 
projectleider, aangesteld vanuit Buck consultants, is net voor de zomer 
gestart. Het bid voor de Regio Deal moet uiterlijk op 15 november 2022 
worden ingediend.

belangrijkste ontwikkelingen

https://lifeport.nl/nieuws/tekenen-bestuursakkoord/
https://lifeport.nl/nieuws/tekenen-bestuursakkoord/
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Governance en inrichting organisatie
In de boardvergaderingen is een aantal  scenario’s besproken over de koers 
van de Board. Een van de onderwerpen hierbij was de inrichting van de 
governance. Er was brede consensus dat belastingtechnische redenen 
niet bepalend zouden moeten zijn voor de inrichting van de governance en 
dat het bestuur van TEB een triple helix samenstelling zou moeten hebben 
werd breed gedragen. In de afgelopen maanden is gewerkt aan de herziening 
van de governance. Het huidige stichtingsbestuur en de Raad van Advies 
hebben ingestemd met een Statutenwijziging waarna de 18 boardleden, 
per geleding zijn er zes afgevaardigden, het Algemeen Bestuur (AB) van de 
Stichting The Economic Board vormen. Uit hun midden hebben de Alge-
meen  Bestuursleden op 1 juli een Dagelijks Bestuur (DB) gekozen dat 
besluit over de dagelijkse gang van zaken. Het Algemeen Bestuur besluit 
over de strategische vraagstukken. The Economic Board is een triple helix 
samenwerkings organisatie. Het DB is eveneens triple helix samengesteld.  
Ahmed Marcouch vervult in het DB de rol van onafhankelijk technisch 
voorzitter vanuit zijn rol als voorzitter van het AB. De aangepaste statuten 
met de nieuwe governance worden voor het einde van het zomerreces bij 
de notaris verleden. 
De boardleden zijn als ambassadeurs actief betrokken bij de clusters en 
grote projecten en zetten hun netwerk hiervoor in. Het ondersteunend 
bureau vormt de spil van de netwerkorganisatie. Het bureau heeft een 
coördinerende en faciliterende rol en wordt aangestuurd door een 
 algemeen directeur. Het bureau faciliteert de Board en de helixgroepen en 
geeft uitvoering aan het strategische plan met de daaruit voortkomende 

projecten en activiteiten. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau 
maakt en onderhoudt het bureau samen met de civic entrepreneurs en 
business associate verbindingen tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven 
en overheden en legt de basis voor samenwerking en alliantie. 

Nieuwe directeur 
Sigrid Helbig heeft begin dit jaar The Economic Board verlaten. Zij heeft 
The Economic Board de afgelopen zes jaar opgebouwd én doorontwikkeld 
tot een breed en succesvol netwerk in de regio. Per 1 april 2022 is Rijn 
Platteel gestart als algemeen directeur a.i. Aan hem de opdracht om een 
nieuwe fase voor The Economic Board in te luiden en de zoektocht naar 
een stevige en duurzame opvolger. Eind mei is de procedure gestart voor 
de definitieve invulling van de functie van directeur TEB. 29 Kandidaten 
hebben  gereageerd op deze vacature. Voor het zomerreces is de 
 sollicitatieprocedure afgerond. De nieuwe directeur gaat medio september 
van start. 

https://lifeport.nl/nieuws/directeur-sigrid-helbig-verruilt-the-economic-board/
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Lifeport
Lifeport staat voor een gezond en duurzaam leven om te wonen, werken, 
studeren en recreëren. Lifeport is het innovatienetwerk van de regio 
Arnhem-Nijmegen dat op het gebied van Health, Hightech, Food en Energy 
en de cross-overs ertussen tot slimme oplossingen komt. Lifeport is een 
groene regio waar vele functies samenkomen. De gezamenlijke noemer, of 
het merk, waarmee de regio zich profileert: innoveren om een gezond en 
duurzaam leven mogelijk te maken voor iedereen. We hebben de ambitie 
om onder Lifeport zichtbaar en herkenbaar te worden als topregio in 
health, high tech en energy en op de cross overs tussen food & health. De 
afgelopen maanden is er volop gebouwd aan de merk beleving van Lifeport. 
Begin 2022 is een 1.0 website live gegaan. De voorbereidingen voor een 2.0 
uitgebreidere versie zijn inmiddels in uit voering. De lancering van de nieuwe 
website vindt na de zomer plaats. Voor Lifeport is een one pager 
 geschreven, een communicatieplan opgezet en een brandbook ontwikkeld 
waarmee het voor partners makkelijker wordt om zelfstandig met het 
Lifeport merk aan de slag te gaan. Ook is er gewerkt aan de internationale 
zichtbaarheid van Lifeport. Tijdens de Hannover Messe begin juni 2022 
heeft Lifeport zich samen met Arnhem gepresenteerd als dé Energy 
hotspot in Europa. Met video- en folder materiaal, een VR-tour en 
 persoonlijke contacten maakten de bijna 75.000 bezoekers kennis met 
interessante bedrijven uit de regio Arnhem-Nijmegen. In de stand was veel 
oog voor de Energy-gerelateerde innovatie in de regio, die zich voor een 
groot gedeelte in en rond Arnhem clustert. 

https://lifeport.nl/
https://lifeport.nl/nieuws/hannover-messe-2022-bijzondere-contacten-en-aanzet-tot-meer-regionale-samenwerking/
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Human Capital Agenda 
In de regio Arnhem-Nijmegen is in verschillende sectoren sprake van 
zowel een krapte op de arbeidsmarkt als een tekort aan de juiste kennis en 
vaardigheden voor de banen van nu én in de toekomst. Om de blijvende 
tekorten tegen te gaan, is actie nodig: als we niets doen, zijn de tekorten 
over tien jaar nog veel groter. The Economic Board heeft samen met de 
Groene Metropoolregio en Provincie Gelderland ingezet op een breed 
gedragen Human Capital Agenda (HCA), die  ondernemers, onderwijs-
instellingen en overheden moet helpen met het arbeidsmarktvraagstuk. 
Deze HCA is gebaseerd op een arbeidsmarktanalyse, stake holderanalyse 
en een inventarisatie van projecten met potentie voor de regio. Begin april 
2022 hebben de Board, GMR en Provincie ingestemd met de koers en 
speerpunten van deze agenda. De speerpunten van de Human Capital 
Agenda zijn: een Leven Lang Ontwikkelen voor iedereen, het aantrekken en 
behouden van talent en het activeren van onbenut  arbeidspotentieel. 
Er ligt een concreet document met doelstellingen en een rollende agenda 
die flexibel genoeg is om mee te bewegen met de markt en richting geeft 
aan de strategische koers voor de regio. Hierbij kiezen we voor effectieve 
 transities als oplossing richting een werkende arbeidsmarkt, dus een 
arbeidsmarkt met voldoende mobiliteit. Drie transitiepaden zorgen voor 
mobiliteit:

1.     Van opleiding naar werk
2.     Van werk naar werk
3.     Van werkloos naar werk
De afgelopen maanden zijn de eerste acties uitgezet om toe te werken naar 
een Human Capital Akkoord met concrete doelstellingen, het verbinden van 
projecten, betrekken van partners uit onderwijs en bedrijfsleven in de regio 
en de realisatie van financiële middelen voor projecten.. 

Lifeport Welcome Center 
Het Lifeport Welcome Center opent in september op de Radboud-campus 
in Nijmegen de deuren voor internationale kenniswerkers en studenten. 
Het Lifeport Welcome Center is een initiatief is van The Economic Board 
en de Provincie Gelderland vanuit de regionale wens meer internationaal 
talent aan te trekken én te behouden voor de regio. Zo wordt de regio 
aantrekkelijker voor hen om te (blijven) wonen en werken we aan een 
sterkere economie. De Radboud Universiteit en de Hogeschool Arnhem en 
Nijmegen gaan samen met gemeente Nijmegen het informatiepunt op de 
campus bemensen en inrichten, dat internationale kenniswerkers en 
talenten welkom gaat heten en wegwijs gaat maken over o.a. wonen, 
werken, leren en leven in de regio. Het project wordt gefinancierd door 
Radboud Universiteit, Provincie Gelderland, Hogeschool Arnhem Nijmegen 
(HAN), The Economic Board en een aantal private partijen. Het digitaal 
platform, The Life Net, welke is ontwikkeld om alle partijen die dienst-
verlening bieden aan internationale talenten, in één digitale etalage te 
zetten, is onderdeel geworden van het Lifeport Welcome Center. 

enkele successen

https://lifeport.nl/theeconomicboard/investeringsagenda/cluster-arbeidsmarkt/
https://lifeport.nl/theeconomicboard/investeringsagenda/cluster-arbeidsmarkt/
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Lifeport Circulair Lab
Afgelopen half jaar heeft de helixgroep Slimme Duurzaamheid gewerkt 
aan een werkplan Lifeport Circular Lab. Het doel was om met een 
 consortium de onbenutte kennis en kunde in de regio meer structureel in 
te bedden. Het inmiddels gesmede consortium bestaat uit: The Economic 
Board, Groene Metropoolregio, Radboud Universiteit, Wageningen 
 Universiteit, HAN, Hogeschool Van Hall Larenstein, Kiemt, RvN@ en de 
gemeenten Arnhem en Nijmegen. Deze ‘kennisagenda’ is in de praktijk 
gestart met kennistafels met ondernemers, onderwijsinstellingen, 
 kennisinstellingen en opdracht gevers over complexe vraagstukken; Koel 
Netwerk in Arnhem en twee kennistafels bij ROC Nijmegen rondom 
bouwlogistiek en klimaat adaptatie. De WUR is gestart met een NWO- 
project CREATE Stations gebied Nijmegen voor circulaire verstedelijking 
met Europese partners in Frankrijk, Zweden, Oostenrijk en Roemenië.
 
Om de verbinding tussen kennis en kunde structureel te laten plaatsvinden 
is geïnvesteerd in het kwartier maken en consortia bouwen rondom drie 
kennisclusters van de toekomst. Deze zijn essentieel om de verstedelijking 
duurzaam te laten plaatsvinden en om de ambitie van circulaire voorbeeld-
regio waar te maken. Het gaat om:
-  Consortiumvorming Circulaire Bouw met VO Campus, Kenniscentrum 

Circulaire bouw, HAN. Het Via-t wordt een opleidings- en expertise-
centrum voor circulaire bouw.

-  Consortiumvorming Soil Valley Giesbeek, voor water- en bodem-

technologie, met Royal Eijkelkamp, WUR, HVHL, HAN en meerdere 
innovatieve bedrijven.

-  Kennishub Gezond Circulair Heijendaal Nijmegen, start van een 
 samenwerking tussen ROC, HAN en RU voor externe vragen.

The Economic Board heeft, naast het agenderen van deze projecten die 
bijdragen aan structuurversterking, ook een belangrijke (financiële) 
 bijdrage geleverd om deze projecten op de kaart zetten in regionale, 
provinciale, landelijke en Europose agenda’s. Daarnaast heeft TEB 
 afgelopen maanden ondersteuning geboden bij consortiumvorming en 
proposities en bij het helpen met vinden van (co)financiering. 
 
Lifeport Scholarship
Met de oorlog in Oekraïne ontstonden acute problemen voor studenten uit 
Oekraïne, Belarus en Rusland die studeren aan de onderwijsinstellingen in 
onze regio. Zorgen om hun familie, praktische problemen zoals niet bij je 
geld kunnen en geldontwaarding, maar vooral ook grote zorgen over de 
voortgang van hun studie. Kunnen ze hun studie afmaken, mogen ze hier 
blijven en hoe gaan ze dat volgend jaar betalen? Op initiatief van de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Van Hall Larenstein, 
ArtEZ en Radboud Universiteit, heeft The Economic Board het Lifeport 
Scholarship in het leven geroepen om deze studenten en studenten uit 
andere crisisgebieden te helpen. Naast het humanitaire aspect is het 
belang van human capital voor de regio ook een aspect waarvoor we 
 gezamenlijk de regionale krachten moeten inzetten. 

https://lifeport.nl/nieuws/the-economic-board-lanceert-lifeport-scholarship/
https://lifeport.nl/nieuws/the-economic-board-lanceert-lifeport-scholarship/
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Hiermee willen we studenten in onze regio uit dit conflictgebied, maar ook 
uit vergelijkbare conflictgebieden elders in de wereld, met studiebeurzen, 
bijbanen en betaalde stages helpen. 

Parel Award uitreiking
Lifeport is met MTSA Technopower en Teleon Surgical twee nieuwe parels 
rijker. MTSA Technopower uit Arnhem is een bedrijf dat met haar inno vaties 
en oplossingen een belangrijke plek inneemt in het cluster Energy en 
draagt bij aan de ambitie om een circulaire topregio te worden. Teleon 
Surgical (Spankeren, gemeente Rheden) levert met de productie van 
zogenoemde intra-oculaire lenzen (IOL) een belangrijke bijdrage aan het 
versterken van het Health & Hightech-cluster in onze regio. Burgemeester 
van Arnhem Ahmed Marcouch, tevens voorzitter The Economic Board, 
heeft de Parel Award uitgereikt aan Loek van Veggel CEO van MTSA. Mark 
Lansu, CEO Teleon, ontving de Parel Award uit handen van locoburge-
meester gemeente Rheden Gea Hofstede en Rijn Platteel, algemeen 
directeur a.i. The Economic Board. Met de Parel Award onderscheidt The 
Economic Board organisaties uit de regio Arnhem, Nijmegen en 
 Wageningen. Organisaties die een voorbeeld zijn voor anderen. 
 Organisaties met impact door grootte, bereik of innovatie, werkzaam op 
het gebied van Food, Health, High Tech en Energy. Impact door innovatie, 
dát is waar de Parels zich mee onderscheiden.

Tijdlijn eerste halfjaar 2022
Op de volgende pagina volgt een tijdlijn met gebeurtenissen die plaats-
vonden gedurende de maanden januari tot en met juni 2022. Het overzicht 
is niet uitputtend. 

https://lifeport.nl/nieuws/parel-van-lifeport-mtsa/
https://lifeport.nl/nieuws/parel-van-lifeport-teleon-surgical/
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https://lifeport.nl/nieuws/health-valley-event-2022/
https://lifeport.nl/nieuws/boardupdate-lobby-en-human-capital-agenda/
https://lifeport.nl/nieuws/parel-van-lifeport-teleon-surgical/
https://lifeport.nl/nieuws/parel-van-lifeport-teleon-surgical/
https://lifeport.nl/nieuws/innovate-meet-up-de-kansen-uitdagingen-en-gevaren-van-ai/
https://lifeport.nl/nieuws/directeur-sigrid-helbig-verruilt-the-economic-board/
https://lifeport.nl/nieuws/directeur-sigrid-helbig-verruilt-the-economic-board/
https://lifeport.nl/nieuws/hannover-messe-2022-bijzondere-contacten-en-aanzet-tot-meer-regionale-samenwerking/
https://lifeport.nl/nieuws/rijn-platteel-nieuwe-algemeen-directeur-a-i-the-economic-board/
https://lifeport.nl/nieuws/parel-van-lifeport-mtsa/
https://lifeport.nl/nieuws/parel-van-lifeport-mtsa/
https://lifeport.nl/nieuws/tekenen-bestuursakkoord/
https://lifeport.nl/nieuws/boardupdate-ontwikkelingen-nationaal-groeifonds/
https://lifeport.nl/nieuws/lifeport-festival-circulair-2/
https://lifeport.nl/nieuws/lifeport-festival-circulair-2/
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Regio Deal 
In de tweede half jaar wordt er verder gewerkt aan een definitief bid voor de 
Regio Deal. De stuurgroep, bestaande uit de directeuren van de Groene 
Metropoolregio en The Economic Board en de gebiedsregisseur Arnhem- 
Nijmegen van de Provincie Gelderland, heeft tweewekelijks een gezamen-
lijk overleg over de voortgang van het proces en de inhoud van de projec-
ten en programma’s. Begin september dient de conceptpropositie gereed 
te zijn, voldoend aan de afwegingskaders van het Rijk. Dit geeft tijd om 
gedurende de maand september aan te vullen, (verdere) benodigde 
cofinanciering op te halen en programma’s en projecten aan te scherpen. 
Begin oktober zal het bid ter instemming worden aangeboden aan colleges 
B&W, Gedeputeerde Staten en AB van de Board. Het bid moet uiterlijk op 
15 november 2022 worden ingediend om in aanmerking te komen voor de 
4e tranche. In november en december 2022 zal het ministerie van BZK de 
voorstellen met de betrokken vakdepartementen analyseren. De toeken-
ning volgt in het voorjaar 2023 en de uitrol is voorzien voor de periode 
2023 tot 2027. 

Clusters
Health & Hightech
Op donderdag 22 september organiseren de Groene Metropoolregio en 
The Economic Board gezamenlijk de Dag van de Clusters. Colleges, 
raadsleden en stakeholders worden uitgenodigd om gezamenlijk een 
bezoek te brengen aan een aantal bedrijven uit de Clusters Energy en 
Health & Hightech. 

 
The Economic Board is een van de partners in het consortium van Digital 
Health Hub. De Digital Health Hub moet het netwerk én de one-stop-shop 
worden waar zorgorganisaties, bedrijven, burgers en kennisinstellingen in 
samenwerking met verzekeraars en overheden fysiek en online werken 
aan innovatieve producten en diensten voor de zorg. We moeten investe-
ren in kennis op dit onderwerp door het opzetten van een netwerk en het 
ontwikkelen en implementeren van innovatieve producten en diensten. 

Als partner van Briskr neemt The Economic Board periodiek deel aan het 
acquisitieoverleg met Briskr om de samenwerking op acquisitie te 
 versterken en uiteindelijk te komen tot een dedicated acquisiteur. 
Het eerste half jaar is gewerkt aan een nieuwe governance inrichting om te 
komen tot de oprichting Stichting Briskr. Een aantal leden van The 
 Economic Board zal vanuit het ambassadeurschap Health & Hightech 
getrapt zitting nemen in het nieuw op te richten Stichting Briskr. 

Energy 
The Economic Board ondersteunt het aanjagen van een Smart Energy Hub 
bij TPN West Nijmegen. Het bestuur van TPN West heeft akkoord gegeven 
op het starten van de Smart Energy Hub aanpak. Deze gaat met een 
kick-off bijeenkomst in juli van start. Er is een sterke triple helix betrokken-
heid bij deze aanpak. De aanpak zal de komende 10 jaar tot wasdom 
komen. Het komende half jaar is gericht op visievorming, het leggen van 
verbinding met bestaande projecten op TPN West die passen binnen de 
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aanpak, zoals het warmtenet en het opstarten van de eerste concrete 
projecten, het zogenoemd “laaghangend fruit”. Er liggen mooie kansen om 
zowel Connectr als technologiebedrijven uit de regio in concrete projecten 
te verbinden aan de Smart Energy Hub. Vanuit The Economic Board 
hebben we ondersteuning geboden in het verkrijgen van deze financiering 
voor de procesmatige ondersteuning van TPN West en match met een 
procesregisseur.

Lobby: Smart Energy Hub TPN West maakt deel uit van het Oost 
 Nederlandse living lab Smart Energy hubs. Dit living lab vormt in feite een 
bovenregionaal ecosysteem, waarin zowel Connectr als de technologie-
bedrijven uit onze regio in projecten kunnen participeren. Vanuit The 
Economic Board is het initiatief genomen om de lobby voor dit living lab 
richting Den Haag te versterken. De lobby is gericht op het opnemen van 
het Living Lab in nationaal beleid, het verkrijgen van financiering voor 
zowel procesgelden als een investeringsfonds en ruimte in wet- en 
regelgeving.

Human Capital Akkoord
In de komende maanden wordt de rollende agenda verder uitgewerkt en 
vormgegeven in een akkoord. Hierbij streven we er naar dat eind dit jaar 
minimaal 25 partners uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven het Human 
Capital Akoord Arnhem-Nijmegen tekenen om de regionale arbeidsmarkt 
te verbeteren en gezamenlijk actief in te spelen op de personeelskrapte. 
Verder inventariseren we de komende periode welke aanvullende activiteiten 

nodig zijn om bij te dragen aan het realiseren van de doelstelling. We 
zetten een infrastructuur neer, waarin men elkaar snel kan vinden en tot 
actie kan overgaan. Bestuurlijk pakken we een agenderende en initiërende 
rol om tot een regionale strategie voor concrete uitvoering te komen. 
Naast doelstellingen, activiteiten/ projecten zorgen we ook dat financiering 
en middelen uitgewerkt zijn.
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